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L’ONA:	  UN	  FILM	  SOBRE	  LA	  MANIPULACIÓ	  EN	  LES	  AULES	  
	  

L’ona.  Die  Wel l e  
2008. Alemanya. 108 min. 
Direcció: Dennis Gansel 
Guió: Dennis Gansel i Peter Thorwart; basat en el relat curt de William Ron Jones i en l’obra de 
Johnny Dawkins i Ron Birnbach. 
Producció: Christian Becker, Nina Maag i David Groenewold. 
Música: Heiko Maile. 
Fotografia: Torsten Breuer. 
Montatge: Ueli Christen. 

	  

	  

LA	  HISTÒRIA	  REAL:	  	  
L’Ona  és un film alemany inspirat en els successos que tingueren lloc el 1967, quan després de  

cinc dies d’experiments el professor d'història Ron Jones va haver d’interrompre  el projecte «La 
tercera ona» amb el qual pretenia demostrar als seus  alumnes de l’escola Cubberley de Palo Alto 
(Califòrnia) la dimensió real i els perills de l’autocràcia. Obtingué el resultat contrari. En 1981, 
l’escriptor Nord-americà Todd Strasser narrà en el seu llibre «The Wave», amb el pseudònim Morton 
Rhue, els fets que ara recupera el director Dennis Gansel en clau de thriller i ubicant els fets a 
Alemanya en l’època actual. El film obtingué un gran èxit en el Festival de Sundance. 
	  

DESPRÉS	  DE	  VEURE	  EL	  FILM:	  
	  

1. Expliqueu	  breument	  la	  història	  que	  ens	  explica	  el	  film	  L’Ona.	  
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2. El	   Protagonista:	   Explica	   com	   apareix	   caracteritzada	   la	   figura	   del	   líder	   en	   el	   film,	   a	   través	   del	  
professor	  Rainer	  Wenger.	  Quins	  trets	  té	  aquest	  personatge.	  

3. L’antagonista:	  explica	  quin	  personatge	  faria	  aquest	  paper.	  I	  com	  està	  caracteritzat.	  
4. Els	  personatges	  secundaris:	  Com	  està	  caracteritzats	  el	  grup	  d’alumnes	  de	  la	  classe.	  Explica	  com	  

canvia	  la	  seva	  forma	  de	  pensar	  al	  llarg	  de	  l’experiment	  de	  Wenger	  i	  per	  què.	  	  	  
5. L’acceptació	  de	   l’obediència	  extrema.	  Explica	  com	  els	  alumnes	  arriben	  a	  acceptar	  formar	  part	  

d’aquest	  moviment	   totalitari	   com	   actuen	   contra	   els	   que	   no	   estan	   d’acord.	   Digueu	   com	   és	   la	  
relació	  entre	  els	  alumnes	  i	  Wenger.	  

6. Les	  relacions	  humanes	  en	  el	  film:	  Minories	  i	  majories.	  Com	  és	  planteja	  el	  tema	  en	  el	  film	  
7. La	  qüestió:	  Quins	  són	  els	   límits	  de	  la	   llibertat	  d’expressió?	  Què	  passa	  en	  el	  film	  quan	  no	  hi	  ha	  

aquests	  límits.	  
8. Valoració	  personal	  del	  film.	  


